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Myyntilaskujen välityspalvelun tuotantoympäristön perustaminen
sisältää yhden lähetysosoitteen (OVT-tunnus) sekä
vakiolaskulomakepohjan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä.
Välityspalvelu sisältää laskunvälityspalvelujen perustamisen kuluttajaasiakkaiden e-laskujen, suoramaksujen ja digipostilaskujen
välittämiseen, yritysverkkolaskut ja tulostettavat laskut sekä
Monitorointi-käyttöliittymän perustamisen. Hinnoittelun oletuksena on,
että laskutusjärjestelmä tuottaa schemavalidia Finvoice XML-aineistoa.
Hinta: 1500€ per laskutusjärjestelmä, 200€ per OVT-tunnus sekä 776€
tiedonsiirtomäärittelyyn sekä transaktiokustannukset.

Päätös

Tilaan myyntilaskujen välityspalvelun CGI:ltä.

Allekirjoitus
Matias Penttinen
vs. Hallintojohtaja
Tiedoksi

Oikeus hankintaoikaisuun tai
oikaisuvaatimukseen

[ ] Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
[ ] oikaisuvaatimusohje tai valitusosoitus liitteenä
[x] Oikeus hankintaoikaisuun tai oikaisuvaatimukseen
hankintalain 25 §:n mukaisissa, kansalliset kynnysarvot
alittavissa hankinnoissa, oikaisuvaatimusohje tai valitusosoitus
liitteenä
Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
60.000 € tavarat ja palvelut
400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat
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I HANKINTAOIKAISUOHJE
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki)
135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn
ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla
hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee
(jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa.
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi
vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota
asia koskee.
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä
ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä
ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tiedoksianto kirjeitse
Hankintapäätös on annettu tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti postitse kirjeellä.
Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen
näytä saaneen tiedon myöhemmin.
Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisestä asioinnista annetun lain (24.1.2003/13) 19 §:n
mukaisesti tavallisena sähköisenä tiedoksiantona. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä
ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.
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Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Humppilan kunta
Kisakuja 2
31640 Humppila

Päätöksen tiedoksianto
PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVÄKSI ASETTAMINEN KUNNAN VERKKOSIVUILLE
23.3.2021
TIEDOKSIANTO ASIANOSAISILLE
8.3.2021

